
اليوم قّل مثل هذا األسلوب يف طلب العلم لتيّسر وسائل نشر العلم بطريقة طباعة الكتب فقامت  الشيخ :

طالب العلم الّشيخ املعروف املؤّلفات مقام املؤّلفني فكما كان من الواجب على الطّريقة القدمية أن خيتار 

بسالمة عقيدته أّوال من االحنراف والتّأثّر ببعض الفرق اإلسالمّية الّضاّلة وكما كان جيب عليه أن خيتار بعد 

هذا االختيار عاملا ، عاملا مبعىن الكلمة باملعىن العلمي الّصحيح أي بالكتاب والّسّنة وليس عاملا بأقوال بعض 

  هم هذا ليس عاملا العامل هو كما قال ابن القّيم رمحه اهللا يف وصف العلم :األئّمة أو بعض مقّلدي

  " العلم قال اهللا قال رسوله  *** قال الّصحابة ليس بالّتمويه  

  ما العلم نصبك للخالف سفاهة ***  بني الّرسول وبني رأي فقيه .

فالعلم إذن قال اهللا قال رسول اهللا .  كّال وال جحد الّصفات ونفيها *** حذرا من الّتعطيل والّتشبيه "  

والعامل هو اّلذي تسمعه يف غالب أحيانه يقول يف أجوبته ويف فتاويه قال اهللا قال رسول اهللا وليس هو اّلذي 

يقول قال فالن كذا وقال فالن كذا هذا بالّتعبري الّشامّي حكوايت يعين حيكي ما قال فالن وفالن يعين ال 

فهي حتكي ما لّقنت إن كان صوابا فهو صواب وإن كان خطأ فهو خطأ ولكن اّلذي فرق بينه وبني املسجّلة 

ذكره صاحبنا هذا اآلن قد يسّجل صوابا وقد يسّجل خطأ صوابا مع خطأ فهل هي متّيز الّصواب من اخلطأ 

وبني ال شيء من ذلك كذلك شأن املقّلد متاما إّمنا هو حكوايت حيكي ما مسع لكّنه ال ميّيز بني الّصواب 

اخلطأ بني احلّق وبني الّضالل هكذا جيب على طالب العلم يرمحك اهللا أن خيتار الّشيخ وقد توّفرت فيه 

العقيدة الّصحيحة والعلم الّنافع والعلم الّنافع ليس إّال العلم املستقى من الكتاب ومن الّسّنة والّسّنة 

با غّدة وهو حقيقة يف ما يتعّلق بالعلم غّدة  الّصحيحة يف اعتقادي أّن طّالب العلم من أمثالكم يعلمون أ

كغّدة البعري تعرفون الغّدة أي نعم فتعرفون أنّه ليس عنده عقيدة سليمة وليس عنده علم بالكتاب والّسّنة 

الّصحيحة وأقول اآلن الّسّنة الّصحيحة ألنّه هو حاطب ليل وهو ينقل يف بعض تعليقاته ما يوافق هوى له يف 

حتّقق عنده أّن هذا اّلذي عّلقه هو صحيح يف واقع أمره ال إّمنا هو كما قال اإلمام الّشافعّي  نفسه وليس ألنّه

"ومثله كمثل حاطب ليل حيتطب احلطب ّمث يلقيه على ظهره وفيه حينما ضرب مثال للعامل املقّلد يقول 

لّطحاوي احلنفي النّادر هكذا شأن املقّلدين وما أحسن قول اإلمام أيب جعفر ا األفعى تلدغه وهوال يشعر"

" ال فرق بني مقّلد وبني دابّة تقاد مثاله يف األحناف يف علمه خاّصة بالّسّنة وباحلديث وطرقه وأسانيده يقول 

، هذا مثل رائع جدا فاملقّلد ال علم له ومن الفقه الّنادر ومن ندرته أن ينبع من املقّلدين حيث جاء يف   "

هل على القضاء ال جيوز أن يكون القاضي جاهال األمر واضح جّدا لكن كتاب اهلداية ال جيوز نصب اجلا

اّلذي حيتاج إىل الوضوح أو اإليضاح هو ما فعله الّشارح للهداية أال وهو ابن اهلمام املصري املؤّلف للّشرح 

اهل قال على اهلداية اّلذي مسّاه فتح القدير قال شرحا للجاهل أي املقّلد ال جيوز أن ينصب على القضاء اجل

أي املقّلد يعين أّن املقّلد ليس عاملا وهذا أمر مّتفق عليه كما نقله أبو احلسن الّسندي وهذا من أفاضل علماء 



احلنفّية ومن املتأثّرين بالّسّنة إىل حّد كبري خالفا جلماهري األحناف فهو ينقل عن احلافظ الّسيوطي بأّن 

من أجل ذلك قال بن اهلمام يف شرح اجلاهل أي املقّلد إذن من كان  العلماء اتّفقوا على أّن املقّلد ليس عاملا

مقّلدا وخباّصة يف العقيدة كاملاتريديّة واألشعريّة هذا ليس عاملا فما اّلذي يرجوه طالّبنا حينما يقبلون على  

عرفوا كيف كتاب أيب غّدة هذا لينالوا من علمه وفاقد الّشيء ال يعطيه هذا ما أنصح به طالّبنا للعلم أن ي

تؤكل الكتف أن يعرفوا من أّي مؤّلف يأخذون العلم الّصاحل منه وأبو غّدة حنن نعرفه يف حلب وإن كان 

سكين يف دمشق يومئذ فقد كنت أترّدد إليها يف كّل شهر مرّة يف سبيل الّدعوة من جهة ويف سبيل دراسة 

إخواننا يطلبون منه أن نلتقي معه فيأىب املخطوطات يف مكتبة األوقاف اإلسالمّية هناك يف حلب وقد كان 

ويصّر وقد مجعنا جملس قبل ذلك معه وتناقشنا يف مسألة وهي أّن احلنفّية جييزون الّتداوي باخلمر وهو حنفي  

( إنّها داء وليست بدواء كما هو معلوم فلّما ذكرت له قوله عليه الّصالة والّسالم الوارد يف صحيح مسلم 

ىل مراجعة قلنا له راجع واحلديث يف صحيح مسلم ماذا يريد أن يراجع هذا ختّلص من قال احلديث حيتاج إ )

احلّجة تعّصبا للمذهب بعد ذلك مع كثرة اإلحلاح من بعض إخواننا على املوافقة بالّلقاء معي لنتباحث معه 

ىب واستكرب وأقف إىل هنا يف متام يف ما يتعّلق باخلالفّيات بني الّدعاة إىل الّسّنة والّدعاة إىل املذهبّية الّضّيقة أ

  اآلية .

  : شيخ بارك اهللا فيك بالّنسبة ما هوالضابط الشرعي يف التفريق بني سّنة العادة وسّنة العبادة ؟الّسائل 

الّضابط حيتاج إىل شيء من العلم بالّنسبة لّلذي يريد أن يريد ان يفّرق بني سّنة العبادة وبني سّنة  الشيخ :

طوع به أّن هناك أفعاال للّنّيب صّلى اهللا عليه وآله وسّلم كانت تصدر منه تقّربا منه إىل اهللا تبارك العادة من املق

وتعاىل فهذا الّنوع هو من سنن العبادة ويقابله قسم آخر أيضا من املقطوع به أن الّنّيب صّلى اهللا عليه وآله 

حبكم العادة أو حبكم أمر يعود إىل رغبة اإلنسان وسّلم كان يفعل ذلك أقّل ما نقول ليس حبكم العبادة وإّمنا 

اّليت ال عالقة هلا بالعبادة هذا القسم منه ما هو واضح أنّه ليس له عالقة بالعبادة فيكون من قسم العادة 

  وبني القسمني أمور مشتبهات .

  سائل آخر : الّسالم عليكم .

يها من زاوية معّينة قد مييل اإلنسان إىل إحلاقها وعليكم الّسالم ورمحة اهللا وبركاته , فإذا نظر إل الشيخ :

بالعبادة وإذا نظر إىل هذا القسم الوسط بنظرة أخرى قد مييل حينذاك إىل اعتبارها من سنن العادة وحسب 

طالب العلم هذا القسم الثّاين اّلذي يقابل القسم األّول يكفي طالب العلم أن يقف عنده مثال كان لرسول 

عليه وسّلم نعالن هلما قباالن ما يبدو ألّول وهلة لطالب العلم أّن كون الّنعل هلا قبال واحد اهللا صّلى اهللا 

هو خالف الّسّنة والّسّنة يكون له قباالن ما يبدو أّن هذه هلا عالقة بالعبادة وإّمنا هي عادة عربّية كانوا 

ّلذي يسّمى باحلذاء أو املوتني أو الّصّباط أو يلبسون هذا الّنوع من الّنعال وال يلبسون الّنعال املعروفة اليوم ا



ما شابه ذلك من أمساء ختتلف باختالف البالد ويبقى بالّنسبة لطالب العلم القسم الّذي ممكن أن يلحق 

باألّول أو بالثّاين هذا حيتاج إىل علم لتمييز أو للجزم بأنه يلحق بالقسم األّول دون الثّاين أو العكس يلحق 

األّول من أجل ذلك جند بعض العلماء اّتفقوا على أمور أّا من سنن العادة واختلفوا يف مفردات بالثّاين دون 

منها هل هي من سنن العبادة أو سنن العادة مثال فيما يتعّلق باحلّج وحنن مقبلون قريبا إن شاء اهللا على احلّج 

لّصحابة وأظّنها عائشة ليس الّتحصيب جاء أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم نزل يف البطحاء فقال بعض ا

بالّسّنة وإّمنا اتّفق أّن النّيب صّلى اهللا عليه وآله وسّلم نصبت له اخليمة هناك فنزل بعض الّناس من القدامى 

يظّنون أّن الّنزول يف احلصباء هناك يف البطحاء هو من متام مناسك احلّج فهنا قد يقع خالف ألّا مسألة 

ضح جّدا لنلحقه بالقسم األّول بالقسم الثّاين فلندخل اآلن يف بعض األمثلة الواقعّية اآلن  حتتاج إىل شيء وا

كثري من الّشباب واحلمد هللا يعنون بتقصري لباسهم وعدم إطالته عمال بالّسّنة فهل هذه سّنة عادة أم سّنة 

ترّدد الّنظر يف إحلاق هذه الّسّنة  عبادة لو نظرنا إىل فعل الّرسول عليه الّسالم منفصال عن بعض أقواله لرّمبا

ا جاءت أحاديث من قوله عليه الّسالم منها حديث 
ّ
( أزرة العملّية بالقسم األّول أو القسم الثّاين ولكن مل

هذا يرفع الّرتّدد يف إحلاق هذه  المؤمن إلى نصف الّساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي الّنار )

ة أو العاديّة ويؤّكد أّا سّنة تعبديّة ألنّه وصف منهج الّلباس بالّنسبة للمؤمن فقال إنّه إىل الّسّنة بالّسّنة الّتعبديّ 

نصف الّساق فإن طال ال بأس إن طال فإىل الكعبني أّما إن طال أكثر من ذلك ففي الّنار إذن هذه سّنة 

وسّلم وهو أنّه كان له شعر طويل تارة عبادة وليست سّنة عادة يقابل هذا سّنة ثابتة عن الّنّيب صّلى اهللا عليه 

ا دخل مّكة 
ّ
يبلغ شحميت األذنني فإن طال بلغ رؤوس املنكبني بل ثبت أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم مل

دخلها وله أربع غدائر ضفائر هل هذه اإلطالة للّشعر أّوال ّمث تضفريها وجعلها غدائر ثانيا هو سّنة عبادة أم 

الّنسبة يل ال داعي هنا أو مربّر أو مسوّغ للّرتّدد هذه سّنة عادة ملاذا أّوال ألّن الّنّيب صّلى سّنة عادة اجلواب ب

اهللا عليه وآله وسّلم ليس هو اّلذي سّن هذه الّسّنة وإّمنا هي كانت موجودة قبل والدة الّرسول فضال قبل 

هم والّشباب منهم حّىت اليوم يف بعض بعثة الّرسول عليه الّسالم فكانت من عادة العرب كانوا يربّون شعور 

البوادي الّسوريّة شاهدناهم الّشباب منهم يضّفرون شعرهم جيعلونه غدائر فهذه العادة مل يسّنها الّرسول عليه 

الّسالم إّمنا جرى على عادة العرب فأطال شعره واّختذ منه يوم دخل مّكة دخلها وله أربع غدائر ليس هناك 

نعترب هذه الّسنة سّنة عادة خبالف سّنة أخرى مثال وهي أّن الّرسول عليه الّسالم كان  ما يضطّرنا إىل أن ال

( خير ثيابكم البياض يلبس البياض فهل هذه سّنة عادة أم سّنة عبادة لو مل يرد مثل قوله عليه الّسالم 

كما حيّب العسل مثال لقلنا هذا ذوق والّرسول كان حيّب البياض   فألبسوها أحياءكم وكّفنوا فيها موتاكم )

ا جاء قوله 
ّ
ّمث أمر على األقّل أمر استحباب  ( خير ثيابكم البياض )و يكره حلم الّضّب ذوق هذا لكن مل



خرجت هذه الّسّنة عن كوا سّنة عادة ودخلت إىل   ( فألبسوها أحياءكم و كّفنوا فيها موتاكم )فقال 

ب أن نقيس أفعال الّرسول صّلى اهللا عليه وآله وسّلم فما سّنه كوا سّنة عبادة وذا املعيار وذا امليزان جي

هو ابتداء ومل مين هناك قرينة جتعلنا نؤمن بأّا سّنة عادة فهي سّنة عبادة أّما ما فعله عليه الّسالم انسجاما 

لّسالم من عمل منه مع العادات العربّية فهذه عادة عربّية ال بأس من فعلها وال بأس من تركها وما فعله عليه ا

له عالقة جببّلته وبذوقه فهذه أيضا ليس هلا عالقة باألمور الّتعّبديّة واملثال سبق ذكره آنفا كان حيّب عليه 

الّسالم العسل فقد جند بعض الّناس يكرهون العسل فما نقول خالفوا الّسّنة ألّن أكل العسل يف أصله ليس 

ل العسل أو ما رغب أن يأكل العسل فما نقول خالف الّسّنة لكن عبادة فلو أنّه مل يتيّسر إلنسان ما أن يأك

خالف طبيعة الّنّيب اّليت كانت حتّب العسل لكن من جهة أخرى كان عليه الصالة والّسالم يكره حلم الّضّب 

ا وضع على مائدته عليه الّسالم وقيل له هذا حلم ضّب أمسك وكان بني يديه أحد 
ّ
والعرب يستسيغونه ومل

املشهورين أال وهو خالد بن الوليد كان يأكل بشهوة عارمة لدرجة لفتت الّنظر كان يأكل واملرق  أصحابه

تسيل على حليته فلّما رأى نبّيه ال يأكل قال يا رسول اهللا أحرام هو ألنّه هو صار صدمة يف نفسه هو يأكل 

 رض قومي فأجد نفسي تعافه )( ال ولكّنه لم يكن بأبنهم و رسول اهللا ال ميّد يده فقال أحرام هو قال 

إذن حنن ما نقول ملن حيّب حلم الّضّب خالفت الّسّنة ألّن الّرسول كره حلم الّضّب و ال نقول ملن قد ال حيّب 

العسل وهذا موجود ويف أحد أوالدي أنا أحّب العسل وأحّب احللوى بصورة عاّمة لكن أحد أوالدي يكره 

ه ال عالقة له بالعبادة على حنو هذا جيب أن ننظر إىل أفعال الّرسول العسل فما أقول له خالفت الّسّنة ألنّ 

صّلى اهللا عليه وآله وسّلم وغفلة الّناس وطّالب العلم خاّصة يف هذا الّزمان عن هذا الّتفصيل وقعوا يف شيء 

نعم أنا أقول من الغلّو فتجد بعض الّشباب بتقّصدون إطالة الّشعر بزعم أّن هذه سّنة الّرسول عليه الّسالم 

أّن هذا من فعله عليه الّسالم لكن ليس هناك ما يدّل على أّن هذا هو األفضل بل قد صرّح رسول اهللا صّلى 

فإذن إطالة الّشعر ليست سّنة  ( احلقوه كّله أو اتركوه كّله )اهللا عليه وسّلم كما يف صحيح مسلم قال 

لق رأسه طيلة حياته ما يقال إنّه خالف سّنة الّنّيب اّلذي تعّبديّة وإّمنا هي سّنة عاديّة فلو ضّل اإلنسان حي

أطال شعره طيلة حياته إّال يف احلّج أو يف العمرة فقد كان عليه الّسالم حيلق شعر رأسه وتعرفون احلديث 

( الّلهّم اغفر للمحّلقين الّلهّم اغفر اّلذي ورد يف الّصحيحني أّن النّيب صّلى اهللا عليه وآله وسّلم قال 

، لكن الّتقصري للمحّلقين الّلهّم اغفر للمحّلقين وقالوا وللمقّصرين يا رسول اهللا قال وللمقّصرين )

مفضول و الفاضل هو احللق فإذن إذا رّىب اإلنسان شعره كعادة أو كمزاج يناسب طبيعته ال مانع من ذلك 

يف هذا خمالفة لسّنة الّنّيب صّلى اهللا عليه  أّما أن يتقّصد الّتقّرب إىل اهللا بإطالة شعره عليه الّسالم فنقول إنّ 

وسّلم وهنا دقيقة جيب اإلنتباه هلا اّلذي يطيل شعره اتّباعا للّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم اّلذي أطال شعره ويظّن 



اهرة أنّه اتّبع الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم لكّين أقول بكّل صراحة أنّه خالف الّنّيب لكن املخالفة هنا ليست ظ

وإّمنا هي باطنّية داخلّية واالتّباع ظاهر وهو يطيل شعره كما فعل الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم فما وجه املخالفة 

( إّنما األعمال بالنّـّيات وإنّما لكّل وجه املخالفة أنّنا جيب أن نالحظ قول نبّينا صلوات اهللا وسالمه عليه 

سوله فهجرته إلى اهللا ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى اهللا ور 

من خرج جماهدا مع الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم يف  يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه )

سبيل اهللا ظاهره ماذا جماهد يف سبيل اهللا لكن هو خرج إىل دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهو قد خالف 

ى اهللا عليه وسّلم يف نّيته فهل يؤجر ثواب ااهدين وقد خالف سّيد ااهدين يف ماذا النّـّية اجلواب الّنّيب صلّ 

ال اآلن اّلذي يطيل شعر رأسه اقتداءا بنبّيه مثله كمثل ذلك ااهد اّلذي خرج مع الّنّيب جماهدا لكّن نّيته 

لّلذي يطيل شعره نقول له هل تعلم أّن الّنّيب صّلى  ختالف نّية نبّيه صّلى اهللا عليه وسّلم كيف هذا بالّنسبة

اهللا عليه وسّلم حينما أطال شعر رأسه قصد بذلك الّتقّرب إىل ربّه إن كنت تعتقد ذلك ففعلك نعّما هو وإن  

كنت ال تعتقد فإذن خالفت الّرسول يف نّيته هو ال يتقّرب إىل اهللا عّز وجّل حبّبه للعسل وال يتقّرب إىل اهللا 

اهته ألكل حلم الّضّب كذلك مل يتقّرب إىل اهللا بإطالة شعر رأسه فأنت تتقّرب إىل اهللا فإذن خالفت بكر 

الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم يف أعّز شرط من شرطي العبادة الّشرط األّول أن تكون النّـّية خالصة لوجه اهللا 

الّرسول يف عمله ولكّنك خالفته يف نّيته تبارك وتعاىل والّشرط الثّاين أن يوافق عمل الّرسول أنت وافقت 

صالة الفجر كّل من الّسّنة والفريضة ركعتان ركعتان فلو أّن رجال صّلى ركعيت سّنة الفجر بنّية الفرض هل 

أصاب الّسّنة اجلواب ال من ضالالت القديانّية أّم يعتقدون أّن سّنة الفجر واجبة فحني هم يصّلون هذه 

الّرسول عليه الّسالم قلبا ونّية خالفوا الّرسول عليه الّسالم فمن صّلى ركعيت سّنة الفجر الّسّنة شكال وافقوا 

بنّية الفرض هذا مثله خالف الّرسول عليه الّسالم يف النّية ووافقه يف الّشكل الّشكل هنا ال قيمة له ألّن 

حلة فإذا كنّا ال نعلم أّن الّنّيب صّلى اهللا األعمال بالنّـّيات ومعىن احلديث إّمنا األعمال الّصاحلة بالنّـّيات الّصا

عليه وسّلم تقّرب إىل اهللا بإطالة الّشعر فال جيوز للمسلم أن يتقّرب إىل اهللا مبا مل يتقّرب به رسول اهللا وهذا 

( من أحدث في هو البدعة يف الّدين كما تعلمون من األحاديث احملّذرة أشّد الّتحذير من االبتداع يف الّدين 

إذن هذا إحداث يف الّدين ألنّه يتقّرب إىل اهللا مبا مل يتقّرب به رسول اهللا  ا هذا ما ليس منه فهو رّد )أمرن

  صّلى اهللا عليه وسلم .

سّلم وهذه طبيعة املبتدعة ألّم يأتون أعماال ما تقّرب ا الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم إىل ربّه عّز وجّل 

ني سّنة العبادة فنقتدي بالّرسول فيها وبني سّنة العادة فنحن خمّريين يف فعلها ولذلك فاملسألة هذه الّتفريق ب

ويف تركها ألّا سّنة عادة لكن ال جيوز أن نزيد على الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم يف فعل سّنة العادة شيئا هو 



ك ابن تيمّية رمحه اهللا يف  مل يفعله وأعظم األفعال ما كان متعّلقا بالقلوب ألّن القلب يعمل كما يشرح ذل

خنشى أن نكون قد شققنا على صاحبنا  ...كثري من مؤّلفاته ورسائله وأرى لزاما اآلن أن ننهي اجللسة 

  الّداعي لنا وجزاه اهللا خريا .

  سائل آخر : أطل إىل الّظهر يا شيخ .

  جزاك اهللا خريا . الشيخ :

  سائل آخر : جنلس حّىت الّظهر يا شيخ .

  ر اهللا لك لكن البّد لنا من مصاحل لنا ولغرينا السيما وقد رأينا بعض العيون يداعبها الّنعاس .شك الشيخ :

  سائل آخر : وجئنا من اليمن ألجلها .

  عندك أسئلة . الشيخ :

  سائل آخر : أي نعم .

  وصابر ما شاء اهللا كّل هذه املّدة . الشيخ :

  اطعهم .سائل آخر : صابر اإلخوة يتكّلمون وال أريد أن أق

من ناحية األسئلة كّلها إن شاء اهللا منصّبة يف علم احلديث ويف الّتخريج والبحث وإن شاء اهللا  السائل :

نستفيد واإلخوة مجيعا وأرجو منهم الّسماح إذا أخذت عليهم من الوقت قول احلافظ يف الّتقريب صدوق 

لكتب حتّسن حديث من قيل فيه صدوق يهم جاء ضمن تقسيمه ملراتب اجلرح والّتعديل أرى فضيلتكم يف ا

يهم أو صدوق له أوهام أو هذه املرتبة اّليت هي اخلامسة فعندي بعض االستفسارات واجلواب إن شاء اهللا 

أمسعه بعد ما أقول فاحلافظ رمحه تعاىل ذكر كلمة صدوق يهم يف مجلة املرتبة اخلامسة اّليت من مجلتها تغّري 

فرقة بني هذه األلفاظ جبعل أّن بعض ألفاظ املرتبة يكون حسن احلديث بآخره وصدوق سّيء احلفظ فالتّ 

وبعض ألفاظ املرتبة ال يكون حسن احلديث إّال إذا توبع هذه من األشياء اّليت أستفسر عنها وعن دليلها 

  األمر الثّاين ؟

  ال خّليك واحدة بعد واحدة حّىت ال يكّلفين شططا وحرجا . الشيخ :

  تفّضل . السائل :

يعين تكّلفين اآلن أحفظ عنك أّوال وثانيا وثالثا وما أدري لعّله يأيت عاشرا وحسيب أن جنيبك عن  لشيخ :ا

  الّسؤال األّول لننتقل إىل الثّاين والثّالث اّلذي أفهمه من سؤالك أّنك تظّن يب أّين حجرّي ولست كذلك ؟

  ال معاذ اهللا ما أظّن بك إالّ اخلري . السائل :

نت صادق يف ما تقول ولكّنك واهم أيضا أنت صادق يف ما تقول ال تعتقد هذا ولكن سؤالك ال أ الشيخ :

يشعر بأّن هذا هو سبب اإلشكال أشرح لك اآلن بعبارة أخرى وأسحب العبارة األوىل ألّين شعرت أّين 



دن سبب أوقعتك يف احلرج ألّنك ظننت أّين نسبت إليك شيئا أنت لست فيه وذلك ما أرجوه ولكن أنا أدن

اإلشكال بعبارة أخرى اآلن تظّن أّنين أتّبع مصطلح بن حجر يف تقسيمه ذاك واألمر ليس كذلك وهذا معىن 

قويل أّنك تظّن أّنين حجرّي من قال فيه ابن حجر صدوق يهم أو صدوق سّيء احلفظ أنا أّما أن أكون 

خمالفا له فليأت ّسؤالنا إذن هذا هو موافقا له أو خمالفا له فإن كنت موافقا له جاء سؤالك أّما إن كنت 

الّسبب الّسبب أّنك تظّن أّن كّل راو قال فيه ابن حجر صدوق سّيئ احلفظ أو صدوق م فأنا بالّرغم أّين 

أوافقه على هذا مع ذلك أحّسن حديث هذا الّراوي ليس األمر كذلك وإّمنا يكون حكمي على هذا الرّاوي 

هم أنا أرفعها فيصبح ماذا يصبح صدوقا أي يف املرتبة اّليت قبلها وهي اّلذي قال فيه صدوق يهم زيادة ي

املرتبة الرّابعة وهو من حيسن أن يكون حديثه حسنا وأظّن ذا تكون قد أخذت اجلواب عن سؤالك األّول 

  أكذلك ؟

  نعم ولكن بقي هلا استفسار ؟ السائل :

  ممكن . الشيخ :

  ما عند احلافظ فهمت هذا من اجلواب ؟صدوق يهم عند فضيلتكم خبالف  السائل :

  موش دائما . الشيخ :

  موش دائما أنا أدري ما قلت دائما . السائل :

  طّيب . الشيخ :

  لكن أنا قلت يف حالة من احلاالت توافق احلافظ على صدوق يهم ؟ السائل :

  أي نعم . الشيخ :

ة تقول بل هو ثقة واحلافظ تساهل يف أمره و يف حالة من احلاالت ترفعه وأجدكم تقولون بل هو ثق السائل :

  أو بل الّرجل ضعيف واحلافظ تسامح يف أمره ؟

  طّيب الشيخ :

  يعين ال أقول أّنك تقول على كّل ما يقوله . السائل :

  طّيب . الشيخ :

  ولكن إذا أقررته على ما يقول بأنّه فعال صدوق يهم السائل :

  أي نعم . الشيخ :

  ذا .ووافقته على ه السائل :

  طّيب . الشيخ :

  احلافظ نّص على أنّه ال حيتّج به . السائل :



  أي نعم . الشيخ :

  احلافظ نّص يف مقّدمة الفتح . السائل :

  أي نعم . الشيخ :

  يف الفصل الّتاسع أنّه ال حيتّج  مبن قال فيه صدوق له أوهام . السائل :

  أي نعم . الشيخ :

على صدوق له أوهام أو صدوق يهم ففضليتكم حيتّج به واحلافظ  فإذا كان فضيلتكم قد وافقوا السائل :

  نّص على أنّه الحيتّج به

  أي نعم . الشيخ :

  هذا أيضا من اإلشكال ؟ السائل :

  اجلواب من ناحيتني . الشيخ :

  تفّضل . السائل :

  أّوال هل وجدت هلذا مثاال وإّال هذا سؤال نظري فقط الشيخ :

  ال وله مثال . السائل :

  وهو . شيخ :ال

  يف ترمجة إمساعيل بن عبد اهللا بن أويس . السائل :

  نعم . الشيخ :

ذكر أحواله وما يف حفظه من كالم وملاذا أخرج له البخارّي وأنّه قّدم وصوله إىل البخارّي رمحه اهللا  السائل :

فال حيتّج ا وترجم له وأخرج منها قال فعلى هذا فتكون روايته داخل الّصحيح حيتّج ا أّما خارج الّصحيح 

يف الّتقريب صدوق أخطأ يف أحاديث من حفظه فهذا مثال يدّل على أنّه إذا كان داخل الّصحيح فما 

للّصحيحني من منزلة وكذا وكذا وأّما خارج الّصحيح فنّص على أنّه ال حيتّج به وترمجته يف الّتقريب داخلة يف 

  املرتبة اخلامسة ؟

  خالص . الشيخ :

  نعم . السائل :

  ساحمك اهللا أنت اآلن تكّلمت عن العسقالين لكّنك ما تكّلمت عن األلباين ؟ الشيخ :

يعين اّلذي فهمته من الّسؤال يعين هل وجدت الكالم نظري من احلافظ حني ينّص على أنّه ال  السائل :

  حيتّج به أم هناك تراجم ؟

ّنين أوافق ابن حجر على قوله صدوق يهم وهو أنت قلت عّين وما أقول لك اّمتين قلت عّين بأ الشيخ :



  هذا اّلذي قال فيه صدوق يهم قال بن حجر الحيتّج به .

  أي نعم . السائل :

مع ذلك أنا احتججت به فكأّنك تقول كيف توافقه من جهة وختالفه من جهة أخرى كان جوايب  الشيخ :

فما أجبتين ألّنك أخذت تشرح رأي ابن لك لسببني اثنني األّول سألتك هل هذا الّسؤال نظري أم عملي 

حجر العسقالين إي لكن ما أتيت باملثال اّلذي تثبت به أّين أوافق ابن حجر يف قوله صدوق يهم أو 

صدوق سّيء احلفظ وهو يف هذه احلالة ال حيتّج ذا الرّاوي بينما أنا أوافقه يف ترمجته هلذا الّراوي وأخالفه 

  .تطبيقا عملّيا فأحّسن حديثه 

  هذا ال حيضرنا عليه مثال . السائل :

  هذا هو اجلواب إذن فاسحب كالمك األّول . الشيخ :

  طّيب . السائل :

طّيب أنا أردت أن أقول اجلواب من ناحيتني واآلن الّناحية األوىل انتهينا منها إذا فرضنا أّنين فعال  الشيخ :

أّن ابن حجر يصرّح بأنّه ال حيتّج حبديثه وافقت ابن حجر يف ترمجة رجل ما لكن الزم هذه الّرتمجة 

فاحتججت أنا حبديثه فاجلواب هو نفس اجلواب الّسابق إذا قال ابن حجر يف راو ما بأنّه مثال ثقة وينبغي 

أن يكون حديثه صحيحا وأنا قلت حديثه حسن فأنا خالفت ابن حجر هنا ألّنين ال أتبّىن أنّه ثقة لكن لو 

وقعت يف الّتعارض اّلذي أنت أشرت إليه ولكن إذا أنا خالفت بن حجر يف  تبّنيت أنّه ثقة وقلت حسن

  حكمي على حديث ما فكما لو خالفته يف حكمه على راو ما فأّي إشكال يف ذلك ؟

طّيب طاملا يعين فضيلتكم يرى عدم املتابعة ألّين أرى يف بعض األشياء تقول مثال وابن حجر قد  السائل :

  م فهو على هذا حسن احلديث ؟ترجم له بأنّه صدوق يه

  يعود الّسؤال نفسه . الشيخ :

  فقد قال احلافظ كذا . السائل :

  يعود الّسؤال نفسه بارك اهللا فيك هذا نظري أم عملي ؟ الشيخ :

  الحيضرين اآلن . السائل :

ديث وأنا أنا أظّن إّن هذا وهم أنا أقول إنّه قال صدوق يهم وأفّسر هذا وعلى هذا فهو حسن احل الشيخ :

  أدري كما تدري أّن هذه املرتبة هي املرتبة اّليت ال حيتّج ا وإّمنا يستشهد ا

  حفظك اهللا . السائل :

  أي نعم . الشيخ :

سائل آخر : يف نفس املوضوع الشيخ أخونا أّوال جعل مرتبة صدوق له أوهام مبنزلة مرتبة صدوق يهم وأنتم 



  املرتبتني . دائما يعين تنّبهون على الّتفريق بني

  أي هذا أحسن حاال من ؟ الشيخ :

سائل آخر : هذا واحدة ثانيا يا شيخ هناك مثل كنت سألتك عنه وله صلة قريبة جّدا ذا وهو ترمجة بكر 

  بن خنيث بكر بن خنيث صدوق خيطئ عند احلافظ فمّرة حّسنتم له ومّرة ضّعفتم له

  أيوه . الشيخ :

قلتم إّن هذه املرتبة بالّذات صدوق خيطئ وصدوق يهم من املراتب سائل آخر : فلّما سألتكم شيخنا 

الّدقيقة اّليت ممّا يغلب على النّاقد الّرواة والّرواة عنه وحسن املنت أو كذا أو شيء من هذا فرتّجحون على 

  حسب هذه املرّجحات .

  أي كاحلديث احلسن يعين . الشيخ :

ا مسعه الّشيء اّلذي ذكرته قبل قليل حول قضّية احلديث سائل آخر : والّشيء الثالث هو هذا وأخونا م

  احلسن وكالم اإلمام الّذهيب يف املوقظة .

  أي نعم . الشيخ :

سائل آخر : أّن احلديث احلسن جتد العامل أحيانا حيّسنه ونفس الرّاوي يضّعف له هذا لدّقة احلديث احلسن 

تكّلم ذا وذكر أّن احلديث  اللهّم أحيني مسكينا ) (والّشيخ نفسه جزاه اهللا خريا يف اإلرواء عند حديث 

  احلسن من أدّق املراتب فاإلشكال يف هذا إن شاء اهللا يزول .

  طّيب الّسؤال الثّاين . الشيخ :

  الّسؤال الثّاين يف جمهول العني هل يستشهد به السائل :

  ال . الشيخ :

  طّيب . السائل :

  دة .هيك كقاعدة ال يستشهد به كقاع الشيخ :

  كقاعدة ولكن من جهة العمل .  السائل :

  لكن عملّيا قد يستشهد به يف مجلة الّشهود األخرى . الشيخ :

  لكن إذا كان جمهول عني وجمهول عني ال يستشهد به السائل :

  ال يستشهد به الشيخ :

  طّيب جمهول عني وإسناد آخر فيه انقطاع ؟ السائل :

  كذلك.  الشيخ :

  طّيب . السائل :



  احلديث إذا كان فيه زيادة شاّذة عن بعض الّصحابة عن ابن مسعود مثال ؟ ئل :السا

  إيش تعين عن بعض الّصحابة ؟ الشيخ :

  يعين من حديث بعض الّصحابة من حديث بن مسعود ؟ السائل :

  وهو احلديث الّشاذ إلو عالقة بغري الّصحابة ؟ الشيخ :

  د ؟ال فيه زيادة شاّذة من حديث بن مسعو  السائل :

  سؤال وجواب ال جيوز لك أن تكون سائال دائما أبدا بل جيوز أن تكون مسؤوال ولو أحيانا . الشيخ :

  تفّضل . السائل :

  أليس كذلك ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

فأنا ما فهمت ذكرك الّصحابة ألّن احلديث الّشاذ بطبيعة احلال حينما تقول هذا حديث شاّذ  الشيخ :

  حابة فخفت أن تعين شيئا ما فهمته ؟يكون مروي عن الصّ 

أنا قصدت بكالمي عن بعض الّصحابة يعين هو جاء يف حديث ابن مسعود فيه زيادة شاّذة وهذه  السائل :

ا مجعنا طرق حديث بن مسعود علمنا أّن هذه الّزيادة شاّذة يف هذا الّطريق لكن من حديث صحاّيب 
ّ
الزّيادة مل

ادة جاءت لكن يف الّسند إىل أيب موسى ضعف حيتمل تضعيف أو كمن آخر كأيب موسى وجدنا هذه الّزي

قال فيه احلافظ مقبول أو لّني أو كذا أهل الّزيادة من حديث ابن مسعود الّشاذة هل تصلح للّشواهد مع 

  الزّيادة الّضعيفة من حديث أيب موسى ؟

  ال . الشيخ :

  ال تصلح . السائل :

  ال . الشيخ :

  ح .تقول ال تصل السائل :

  ال . الشيخ :

  طّيب .السائل :

  نعم . الشيخ :

  حفظك اهللا مستور الّتابعني ؟ السائل :

  إيش ؟ الشيخ :

  مستور الّتابعني ؟ السائل :

  مستور الّتابعي نعم يعين تابعّي مستور . الشيخ :



  تابعّي مستور ؟ السائل :

  سائل آخر : يف البحث األّول شيخنا استفسار آخر

  تفّضل . الشيخ :

العلماء يف هذه الّزيادة العلماء املتقّدمون أو  ( وإذا قرأ فأنصتوا )سائل آخر : زيادة أيب هريرة وغريه زيادة 

العلماء املتأّخرون عّلوه بالّشذوذ يعين أعّلوا هذه الّزيادة من كّل الّطرق من حديث أيب هريرة وغريه بأّا شاّذة 

كاإلمام البيهقّي واإلمام مسلم يف الّصحيح عندما قال ومع ذلك ذهب إىل تصحيحها عدد من األئّمة   

  حديث أيب هريرة صحيح وكذلكم أنتم يف اإلرواء واحلافظ ابن حجر وبن عبد الّرب وغريه ؟

  نعم موش واضح سؤالك ارتباطه مع الّسؤال اآلخر ؟ الشيخ :

ّذة يف حديث أيب هريرة وغريه ومع سائل آخر : شيخنا الّزيادة هذه يف كّل الطّرق حكم عليها العلماء أّا شا

أّا شاّذة يعين شاّذة هنا وشاّذة هنا وشاّذة هنا حكم العلماء بصّحتها هنا الّسؤال أعّم من هيك هذا أخّص 

  وأدّق شويّة يعين هنا الّزيادة الّشاذة هل تقّوي احلديث الّضعيف وهنا زيادة شاّذة قّوت زيادة شاّذة مثلها ؟

هللا فيك سؤاله أّن الّزيادة اّليت شّذت يف حديث ابن مسعود جاءت بسند آخر ضعيف لكن بارك ا الشيخ :

  واألمر هنا ليس كذلك طّيب فحينئذ اجلواب هنا خيتلف عن اجلواب هناك .

  سائل آخر : لكن هنا قّويت هذه الّزيادة على شذوذ مفرداا مفرداا وقّويت ؟

ا درست هذه الّزيادات  الشيخ :
ّ
دراسة موضوعّية مل يقل إّن راويها فالن ضعيف وإّمنا حكم صحيح لكن مل

عليها بالّشذوذ بالّنسبة لدراسة الّزيادة خبصوص هذا الّصحايب أّما هناك صحايب آخر لو مل يأت حديث ابن 

مسعود بالّزيادة الّشاذة واعتمدنا على الّرواية األخرى اّليت جاءت بالزيادة الّشاذة يف حديث ابن مسعود مل 

تفد من تلك الّرواية الثّانية كما مسّاها رواية أيب موسى مل نستفد منها حكما ألّا ضعيفة ووجودها نس

ا حكموا بالّشذوذ بالّنسبة للّرواية معناها نضع  اآلن كلمة شذوذ جانبا معناها إّن 
ّ
وفقداا سواء أّما هنا مل

ا بأّا شاّذة فاملثال اّلذي أوردته غري أّلذي أورده الّرواة كّلهم ثقات لكن مبخالفة األكثرين من الّثقات قيل هل

هو ولذلك فهنا فيه جمال لتقوية شاّذ بشاّذ على حّد تعبريك بالّنسبة لوجهة نظر بعض العلماء وقد ذكرت 

آنفا إّن علماء آخرين ويف مقّدمتهم اإلمام مسلم قد حكم بّصّحتها ومل حيكم بشذوذها فإذن القضّية هنا 

ا شاّذ بشاّذ 
ّ
بتكون نسبّية وليست مطلقة كما سبق آنفا بالّنسبة إىل الّشيخ عبد احملسن آنفا جزاه اهللا خريا مل

ذكرت له مذهب راوي احلديث اّلذي يصوم يوم الّسبت فال صام وال أفطر فهو تأّول كالمه مبذهبه هو هذا 

ن هنا يف املثال أنا شخصّيا ال أقول حنن ال حيتّج به هذا رأيه أّما رأي ذاك الّصحاّيب فهو على إطالقه متاما اآل

  قّوينا شاّذا بشاّذ .

  على اعتبار كّل مفرداته ؟ ...سائل آخر : 



هي هذا لكننّنا قّوينا شاّذا بشاّذ يف تعبري اآلخرين ولو قلنا هكذا حلاججونا وقالوا هذا ال جيوز  الشيخ :

  طّيب غريه . ...ألّنك تقّوي ضعيفا بضعيف 

ّشيخ املعّلمي رمحه اهللا أّن الرّاوي أو الّتلميذ املكثر عن شيخ مدّلس فإّا تقبل روايته عن ذكر ال السائل :

  ما صّحة هذا الكالم تبعك أّما املعّلمي رمحه اهللا قد ذكره ؟ ...شيخه وإن عنعن طاملا أنّه مكثر عنه 

قيقا إمنا إذا ما كان بقيد ال بّد منه  أّوال اّلذي يبدو يل واهللا أعلم أّن هذا الكالم على إطالقه ليس د الشيخ :

كما سرتى إن شاء اهللا وذلك يكون بطريقة الّسؤال واجلواب هل هذا الّراوي املكثر عن شيخه املدّلس هو 

يعلم تدليسه أم جيهله فإن كان جيهل تدليسه فالكالم ليس سليما وإن كان يعلم تدليسه فهو مسّلم به إيش 

  رأيك ذا الّتفصيل؟

  يعرفه . ...بقي هو الظّاهر أّن املكثر عن الشيخ  السائل :

  ما حتد عن اجلواب . الشيخ :

  أنا سأجيب . السائل :

ال خري الّرب عاجله وهذا ستجيب عنه كما يقول املثل عصفور يف اليد أو عشرة يف الّشجرة وقد  الشيخ :

  ّتفصيل؟أنسى أنا وتنسى أنت مثلي وال جتيب خري الّرب عاجله ما رأيك يف هذا ال

  هو الظّاهر صّحته . السائل :

  والكالم اّلذي نقلته فيه تفصيل ؟ الشيخ :

  هو راجع إليه . السائل :

  ما أجبتين ؟ الشيخ :

  هو ما فيه هذا الّتفصيل اّلذي ذكرمتوه لكن هو راجع إليه . السائل :

  راجع الفاعل من اّلذي فعله وأرجعه . الشيخ :

  وّضح . ألّن الشيخ املعّلمي السائل :

  أجب بارك اهللا فيك . الشيخ :

  نفس الشيخ املعّلمي وّضح وذكر . السائل :

  إيش . الشيخ :

قال من كثرة مالزمته له فجعله يعرف حديثه من حديث غريه ومن حديث مشائخه فإذا روى  السائل :

  حديثا ليس من حديث مشائخه عرفه .

  هذا ليس فيه الّتفصيل اّلذي ذكرته . الشيخ :

  اّلذي يعلم تدليسه ذكرمت أنّه يعلم تدليسه أم ال . ئل :السا



  يعين هو عارف أّن شيخه أحيانا يدّلس وأحيانا يصرّح أو ال يعلم ؟ الشيخ :

  مكثرا عنه إذن يعرف . السائل :

  ال ال ما فيه تالزم يعين أنت تأخذ هذا بطريق االستنباط حنن نريد نّصا يف املوضوع ؟ الشيخ :

  ما معي نّصا لكن املالزم للّشيخ يعرفه . الّنصّ  السائل :

ال يا أخي هذا ليس بشرط أنت ال تعلم يف حدود ما درست أّن كثريا من أهل العلم واحلفظ  الشيخ :

للحديث ال يصفون الّراوي وال يعلمون تدليسه أو بعبارة أخرى لعّلك أشكل عليك الّسؤال هل تعتقد أّن  

  ّلس يشاركه يف قوله هذا كّل حافظ ؟كّل راو قال فيه حمّدث ما إنّه مد

  ال . السائل :

إذن إذا كان هذا اجلواب هو الّصحيح بالّنسبة للحّفاظ من علماء الّسّنة فكيف تقول راو ما إنّه  الشيخ :

املفروض أنّه يعلم يا أخي يعلم أنّه مكثر من الّرواية عنه ولكن قد ال يعلم أنّه مدّلس فإذن البّد من قيد 

ّليت ذكرت آنفا نقال عن الّشيخ املعّلمي رمحه اهللا مبا إذا كان عاملا بتدليس شيخه ّمث هو مع إكثاره العبارة ا

للّرواية حيتّج ويروي وال ينّص على أنّه هذا ممّا كما فعل الّليث بن سعد كما ذكرنا هذا قبل أن تأيت فالّليث 

أكّل ما ترويه عن أيب الّزبري مسعته منه قال ال هذه  بن سعد تنّبه وهو مكثر من الّرواية عن أيب الّزبري فقال له

شهادة من أيب الزّبري تدينه بالّتدليس قال احلافظ اإلمام إمام أهل مصر يف زمانه الذي فّضله بعضهم على 

اإلمام مالك يف املدينة قال إذن عّلمين على األحاديث اّليت مسعتها عن أيب الزبري هذا هو احلافظ وهذا هو 

  ذ املمّيز ولذلك فمن الّضرورّي جّدا تقييد العبارة اّليت نقلتها عن الشيخ املعّلمي رمحه اهللا .الّتلمي

  إّال إذا كان يعلم تدليسه ؟ السائل :

  أي نعم . الشيخ :

احلافظ ابن حجر يف الفتح يذكر كثريا يذكر كثريا عن شعبة وحيىي بن سعيد القطّان وغريمها أّم إذا  السائل :

شيوخهم املدّلسني فإّم ال يأخذون إّال صحيح حديثهم شعبة نّص على ثالثة واحلافظ أطلق فهل رووا عن 

  هذا كالم صحيح ؟

  إطالق احلافظ ؟ الشيخ :

  نعم أسأل عن هذا ؟ السائل :

طبعا حنن اعتمادا  اآلن جاء دور اتّباع أهل العلم فكالم احلافظ إّما أن حنمله على ما رأيت أنت  الشيخ :

  شعبة فقط إيش روى عن ثالثة .أّن 

  سائل آخر : كفيتم تدليس ثالثة .

  صحيح ،  فهذا اإلطالق بالّنسبة للّثالثة ابن حجر خالفه يف ماذا فيما ترى ؟ الشيخ :



  يف مشائخ آخرين غري الّثالثة ؟ السائل :

أنا أعتقد أّن  يف مشائخ آخرين غري الّثالثة إي هذا اّلذي أردت أن أقول ترى هل تعتقد معي الشيخ :

للحافظ بن حجر سرب وفحص واستقصاء لرواية هؤالء الّرواة احلّفاظ كشعبة وغريه هل تعتقد معي أنّه ميكن 

  أن يكون هو أجرى استقصاء وحبثا جبهده وتعبه وهو اليعتمد فقط على هؤالء أم ال ميكن ؟

  ممكن . السائل :

  بنّص وهذا أظّن ليس من الّسهل إجياده واضح . ممكن حينئذ مثلنا ال يستطيع أن خيالفه إالّ  الشيخ :

  نعم واضح . السائل :

  غريه الّرجل عنده أسئلة كثرية معليش ما يطول الوقت . الشيخ :

من ناحية مراسيل اّلذين نّص عنهم أّن مراسيلهم ضعيفة جّدا أو أّم يروون عن كّل اأحد وأّن  السائل :

ؤالء يعين يستشهد مبراسيلهم أم أّن اّلذي يستشهد به يف املراسيل مراسيلهم كالّريح أو كذا أو كذا هل ه

  مراسيل اّلذين عرفوا بالّتوّقي عن رواية الّضعفاء أو كذا أو كذا ؟

ال أنا أعتقد أّن اجلواب عاّم ألّن رواية أولئك املرسلني عن من هّب ودّب ال يعين أن كّل رواية  الشيخ :

يكون من هذا القبيل وميكن أن يكون من قبيل آخر يعين مثال احلسن أرسلوها هي كذلك وإّمنا ميكن أن 

البصري ال أتصّور أنّه مل يرو مرسال حديثا يكون قد مسعه من ثقة فضال عن أنّه ال يعين أنّه ميكن أن يكون 

مسعه عن شيخ عّلته سوء احلفظ فيحتمل أن يدور األمر بني أن يكون املسقط من املرسل ثقة وضعيف 

واهيا جّدا ميكن هذا فإذا دار األمر بني هذا وهذا ومل يكن عندنا ما يرّجح فاألصل اإلحسان بالّظّن احلفظ و 

ذا الرّاوي ويؤّكده حينما تأيت روايات أخرى ليس هلا عالقة باملرسل فرتّجح كّفة إحسان الّظّن به وليس 

  سّيء احلفظ أو ليس بثقة هذا جوايب .إساءة الّظّن أّن الّشيخ اّلذي أسقطه هو كّذاب أو واه جّدا وليس ب

  بارك اهللا فيك . السائل :

  نعم . الشيخ :

  عمر بن علي املقّدمي وتدليسه يدّلس تدليس الّسكوت ؟ السائل :

  مشكلة املشاكل . الشيخ :

  يقول حّدثنا عن شيخه وهو مل يسمع منه فما حكم تصرحيه بالّسماع خارج الّصحيحني ؟ السائل :

  أّنك تقول ما حكمه يف الّصحيحني ظننتك الشيخ :

  ال خارج الّصحيحني نعم ؟ السائل :

  طبعا هو الّتوّقف عن اإلحتجاج به . الشيخ :

  حفظك اهللا . السائل :


